Covid19 update – 6 May 2020

Scanning procedures:
1. We will enforce a 1-hour break between scans. So, if you plan to scan more than 1 person,
make sure you have enough time reserved. You may schedule a scan through the online
system, but due to current limitations and changes, you should inform ENU staff of your
slot reservation.
2. During these breaks, ENU staff will sterilize the scanner and coils, as well as any other
equipment that was used during the scan (such as response box, headphones, etc.).
Sterilizing will be done with Antigone broad spectrum disinfection wipes, designed especially
to disinfect clinical environments from viruses and bacteria.
3. Subjects will fill in a health declaration (in addition to the metal screening form), to ensure
they have no Corona symptoms. Temperature will be taken prior to entering ENU building.
4. Every person that enters ENU will sign their name and the hour of entrance. This is according
to regulations (Tav Sagol).
5. At any given time, there must be exactly 2 persons in the control room (researcher +
technician). The person to be scanned will wait in the behavioral room until called into the
scanner. When the scan is finished, they will be escorted back to the behavioral room or out
of the building and the scanner’s surfaces will be sterilized. If you are allowed to scan
without a technician, another person must stay with you in the control room.
6. The subject should wear a mask, gloves, and a robe at all time. Note, N95 masks cannot be
entered into the scanner room, please bring your own normal ( )כירורגיתmask, or the ENU
will provide you with one.
7. Researchers should wear masks at all times, and wear gloves when using the experiments
computer or the computer in the behavioral room.
8. The MRI Technician should wear mask and gloves at all time, and a robe when guiding the
subject into and out of the MRI room.
9. Clean your hands frequently, and the mouse, keyboard, and table surface before you leave.
Cleaning materials are available in the unit.
10. Please keep proper distance from the MR technician.
11. Only the technician may handle the scanner computer (as always).
12. Use the kitchen for drinks only, use disposable cups.
13. If you notice that any of the above is not followed properly or if you feel you are not safe at
any point, please report to ENU staff.

הנחיות סריקה ב : MRI-עדכון קורונה מאי 2020
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אנו מחייבים בשלב זה מרווח של שעה בין נבדק לנבדק .לפיכך ,אם אתם מזמינים  2נבדקים קחו בחשבון את זמן
ההפסקה ביניהם .ניתן להזמין סריקות דרך המערכת הממוחשבת ,אך בשל האילוצים הנוכחיים בשלב זה יש
לידע את צוות היחידה על הזמנת הסריקה.
בזמן ההפסקות צוות היחידה יחטא את המגנט ,הסלילים וכל ציוד אחר שהיה בשימוש (אוזניות ,קופסת תגובה
וכו') .החיטוי יבוצע בעזרת מגבונים מיוחדים המיועדים לסביבה רפואית ונמצאים בשימוש בבתי חולים
(.)Antigone broad spectrum disinfection wipes
נבדקים ימלאו הצהרת בריאות כדי לוודא שנקיים מתסמיני קורונה .חום יימדד לפני כניסה ליחידה.
בהתאם להוראות התו הסגול ,כל מי שמבקר ליחידה יחתום על שעת הגעה ועזיבה.
בכל זמן נתון יהיו בדיוק  2אנשים בחדר הבקרה (טכנאי  +חוקר) .הנבדקים ימתינו בחדר ההתנהגות או מחוץ
ליחידה .בסוף הסריקה הנבדקי ם יצאו מן היחידה או יחזרו לחדר ההתנהגות .חוקרים היכולים לסרוק ללא טכנאי
יוכלו לעשות זאת כרגיל ,עם חובת נוכחות של אדם נוסף בחדר הבקרה אך לא יותר מאדם אחד.
על הנבדקים ללבוש מסיכה ,כפפות וחלוק חד פעמי לכל אורך השהייה ביחידה .לתשומת לבכם לא ניתן להכניס
מסיכות  95Nלחדר המגנט .ניתן להביא מסיכות כירורגיות "רגילות" .במידה ולא ,יסופקו מסיכות כירורגיות על ידי
היחידה.
החוקרים ילבשו מסיכה כל הזמן ,וכפפות בכל מגע עם המחשבים וסביבת העבודה.
טכנאי ה MRI-ילבש מסיכה וכפפות כל הזמן וחלוק חד פעמי בעת הכנסת והוצאת הנבדקים מהמגנט.
אנא נקו ידיים באופן תכוף .כמו כן חובה לנקות את המקלדות ,העכברים ,משטחי העבודה וכל ציוד
שהשתמשתם בו בסיום העבודה .חומרי ניקיון וחיטוי נמצאים ביחידה לשימושכם.
אנא שמרו על מרחק מן הטכנאי.
כמו תמיד ,השימוש במחשב הסורק אסור לחוקרים (אלא אם כן קיבלו אישור מיוחד).
השימוש במטבחון מותר רק לשתיית מים או הכנת משקה חם ,בכוסות חד"פ בלבד.
אם אתם חשים שנהלים אלה לא מקוימים או שאתם מרגישים לא מוגנים מכל סיבה שהיא ,אנא פנו לצוות
היחידה.

